
ــد  ــائ ــع ال ذو  مـــصـــر  ــى-  ــ ــامـ ــ االسـ ظـــبـــى  ــو  ــ ابـ ــرف  ــصـ مـ اســـتـــثـــمـــار  ــدوق  ــ ــن ــ ص
ــع مــــبــــادىء الـــشـــريـــعـــة االســـامـــيـــة  ــ ــق م ــوافـ ــتـ ــى- مـ ــمـ ــراكـ ــتـ ــى الـ ــومـ ــيـ الـ

األصول املتداولة

النقدية بالبنوك 

أذون خزانة )بالصافى(

األرصدة املدينة األخرى

إجمالى األصول املتداولة

اإللتزامات املتداولة

إجمالى اإللتزامات املتداولة

صافى أصول الصنـدوق حلملة الوثائق

عدد الوثائق القائمة 

نصيب الوثيقة فى صافى اصول الصندوق  

اإليضاحات املرفقة تعتبر جزء ال يتجزأ من القوائم املالية امللخصة وتقرأ معها.

أنشأ مصرف ابو ظبى االسالمى - شركة مساهمة مصرية - صندوق استثمار مصرف ابو ظبى االسالمى- مصر ذو العائد اليومى التراكمى- متوافق مع مبادىء الشريعة االسالمية كأحد األنشطة املصرفية املرخص بها 
للبنك مبوجب الترخيص رقم 699 الصادر من الهيئة العامة للرقابة املالية في 22 فبراير 2015 وكذا نشرة االكتتاب برقم 429 املعتمدة بتاريخ 9 اكتوبر 2014 وذلك وفقا ألحكام قانون سوق رأس املال رقم 95 لسنة 1992 
والئحته التنفيذية. وقد بدأ نشاط الصندوق اعتباراً من 10 نوفمبر 2014 . ويهدف الصندوق إلى تقدمي وعاء ادخاري واستثماري متوافق مع مبادىء الشريعة االسالمية طبقا للضوابط التى مت املوافقة عليها من جلنة الرقابة 
الشرعية يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على األموال املستثمرة فيه ويسمح الصندوق باالكتتاب واالسترداد اليومي في وثائق االستثمار التي يصدرها ويستثمر الصندوق أمواله في 
استثمارات سائلة قصيرة ومتوسطة األجل مثل أذون اخلزانة وشهادات الوكالة البنكية وصكوك التمويل. وعهد البنك بإدارة نشاط الصندوق إلى شركة بلتون إلدارة صناديق االستثمار -شركة مساهمة مصرية-)مدير 
االستثمار(. كما عهد الى الشركة الدولية خلدمات االدارة -شركة مساهمة مصرية- بخدمات ادارة الصندوق. وحتتسب أتعاب مدير االستثمار وأتعاب وعموالت املصرف و كذا خدمات االدارة وفقاً لنشرة االكتتاب اخلاصة 

بالصندوق، ومتسك حسابات الصندوق باجلنية املصري.
اهم السياسات احملاسبية املتبعه

اسس اعداد القوائم املالية
يتم اعداد القوائم املالية للصندوق وفقاً ملعاير احملاسبة املصرية و القوانني و اللوائح السارية طبقاً ملا نص علية القانون رقم 95 لسنة 1992 و االئحة التنفيذية كذا االرشادات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة املالية 

و نشرة االكتتاب العام اخلاصة بالصندوق .
حتقق االيراد

يتم اثبات االيرادات من االستثمارات بعد خصم الضرائب - ان وجدت - وذلك طبقا الساس االستحقاق عن املدة من تاريخ اثبات االصل بالدفاتر حتى تاريخ القوائم املالية

إلى السادة/ حملة وثائق صندوق استثمار مصرف أبو ظبي اإلسامي – مصر
راجــعنا القوائــم املاليــة لصنـدوق اسـتثمار مصـرف أبـو ظبي اإلسـالمي - مصـر  النقـدي ذو العائد اليومـي التراكمي متوافـق مع مبادئ الشـريعة اإلسـالمية عن السـنة املالية املنتهية فـي 31 ديسـمبر 2021 والتي 
اسـتخرجت منهـا القوائـم املاليـة امللخصـة املرفقـة، وذلـك طبقـاً ملعاييـر املراجعـة املصريـة وفى ضـوء القوانـني واللوائـح املصرية السـارية. وحسبمــا هـو وارد بتقريرنا املـؤرخ فـي 27 فبرايـر 2022، فقد أبدينـا رأيا غير 

متحفـظ علـى القوائـم املاليـة للصنـدوق عـن السـنة  املاليـة  املنتهية فـي 31 ديسـمبر 2021 والتي اسـتخرجت منهـا القوائـم املالية امللخصـة املرفقة.
ومـن رأينـا أن القوائـم املاليـة امللخصـة املرفقـة تتفـق - فـي كل جوانبهـا الهامـة – مـع القوائـم املاليـة الكاملة للصنـدوق في 31 ديسـمبر 2021 ومـن أجل احلصـول على تفهم أشـمل للمركـز املالي للصنـدوق ونتائج 

أعمالـه عـن السـنة  املاليـة املنتهيـة فـي ذلـك التاريـخ وكذا عـن نطاق أعمـال مراجعتنـا، يقتضي األمـر الرجوع إلـى القوائم املاليـة الكاملـة للصندوق فـي 31 ديسـمبر 2021 وتقريرنـا عليها.

محمود فهمي يوسف
رقم القيد فى سجل مراقبى الهيئة العامة للرقابة املالية )284(

 RSM Egypt أر أس أم مصر – محاسبون قانونيون
مجدي حشيش وشركاه

القاهرة في :- 27 فبراير 2022

محمد ابراهيم فتح اهلل
رقم القيد فى سجل مراقبى الهيئة العامة للرقابة املالية )384(

فتح اهلل وشركاه

 

241 203 411

93 643 939

92 516

334 939 866

1 907 853

333 032 013

1 635 789

203,59

31 ديسمبر 2021
جــنــيــه مــصــرى 

31 ديسمبر 2020
جــنــيــه مــصــرى 

ملخص القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير مراقبا احلسابات عليها

ملخص اإليضاحات املتممة للقوائم املاليةعن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2021 

تقرير مراقبى احلسابات

مراقبا احلسابات

ملخص قائمة الدخلملخص قائمة املركز املالى 

ملخص قائمة التغير فى صافى أصول الصندوق

ايرادات النشاط

 عوائد دائنة “ اتفاقيات الوكالة “

عوائد أستثمارات مالية

إجمالى إيرادات النشاط

يخصم: مصروفات النشاط

أتعاب و عموالت البنك و مدير االستثمار 

اتعاب و عموالت اخرى  

مصروفات عمومية و ادارية

إجمالى مصروفات النشاط

الزيادة فى صافى اصول الصندوق حلملة الوثائق 

ــام ــع ال أول  فـــي  الــصــنــدوق  ــول  ــ أص ــى  ــاف ص

الوثائق  حلملة  الصندوق  اصول  صافى  فى  الزيادة 

االستثمار ــق  ــائ وث إصـــدار  مــن  احملــصــل  صــافــي 

االستثمار وثــائــق  ــرداد  ــت الس ــوع(  ــدف )امل صافي 

العام اخر  الوثائق  حلملة  الصنـدوق  أصول  صافى 

 

21 604 658

12 306 334

33 910 992

2 807 782

97 464

281 517

3 186 763

30 724 229

406 792 054

30 724 229

877 597 204

)982 081 474 (

333 032 013

املالية السنة  عن 
2021 يناير   1 من 
حتى 31 ديسمبر 2021

ــه مــصــرى  ــي ــن ج

املالية السنة  عن 
2021 يناير   1 من 
حتى 31 ديسمبر 2021

ــه مــصــرى  ــي ــن ج

 

34 764 366

16 114 056

50 878 422

3 592 203

133 218

1 002 933

4 728 354

46 150 068

494 913 184

46 150 068

816 877 452

)951 148 650 (

406 792 054

املالية السنة  عن 
2020 يناير   1 من 
حتى31 ديسمبر 2020

ــه مــصــرى  ــي ــن ج

املالية السنة  عن 
2020 يناير   1 من 
حتى31 ديسمبر 2020

ــه مــصــرى  ــي ــن ج

ملخص قائمة التدفقات النقدية

 صافى التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة التشغيل

صافى التدفقات النقدية ) املستخدمة فى ( أنشطة التمويل

العام  خال  حكمها  فى  وما  النقدية  فى  التغير  صافى 

ــام ــع ال أول  ــى  فـ حــكــمــهــا  ــى  فـ ــا  ــ وم ــة  ــدي ــق ــن ال

الــعــام نــهــايــة  فــى  حكمها  فــى  ــا  ومـ ــنــقــديــة  ال

91 760 365

)104 484 270(

)12 723 905(

293 280 455

280 556 550

املالية السنة  عن 
2021 يناير   1 من 
حتى 31 ديسمبر 2021

ــه مــصــرى  ــي ــن ج

76 619 631

)134 271 198(

)57 651 567(

350 932 022

293 280 455

املالية السنة  عن 
2020 يناير   1 من 
حتى31 ديسمبر 2020

ــه مــصــرى  ــي ــن ج

خاضع ألحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 والئحته التنفيذية
ترخيص الهيئة العامة للرقابة املالية رقم 699 فى 22 فبراير 2015

 

293 280 455

115 382 980

55 041

408 718 476

1 926 422

406 792 054

2 145 394

189,61


